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ВРШАЦ 

 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке добара: Гориво за моторна вазила са унутрашњим сагоревањем за 
потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 1.2/2016-1747 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке Горива за моторна вазила са унутрашњим 
сагоревањем за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  
1.2/2016-1747, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. 
Захтев број 1747/7, од 21.12.2016.  
 
 
 Питање заинтересованог лица и одговор Комисије: 
  
Питањe: 
Молимо вас да размотрите могућност измене додатног услова за учествовање у поступку ЈН 
бр.1.2/2016-1747 и то у сегменту који се односи на пословни капацитет – Бензинске станице. 
 
Као један од градова наведена је Баточина у којој компанија ХХХХ не поседује бензинску станицу. 
 
С обзиром да компанија ХХХХ поседује малопродајну мрежу на територији Републике Србије, коју 
чини ХХХХ бензинских станица и да поседујемо Бензинске станице у свим осталим градовима који 
су наведени у додатном услову за учествовање, молимо вас да размотрите могућност измене, где 
бензинска станица у Баточини не би била додатни услов за учествовање у поступку ЈН 
бр.1.2/2016-1747. 
 
 
Одговор: 
Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 7/41, у делу УСЛОВИ ЗА УЋЕШЋЕ У 
ПОСТУПКИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН, под насловом ДОДАТНИ УСЛОВИ, под тачком 
2 – Пословни капацитет, тако да уместо: 

Да понуђач располаже бензинским станицама (продајним местима), и то најмање једном 
бензинском станицом, са радним временом минимум радним данима од 07.00 до 20.00, на 
територији (+/- 5km) следећих градова: Баточина, Београд, Бор, Ваљево, Врање, Јагодина, 
Књажевац, Крушевац, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Ниш, Параћин, Пожаревац, Ужице, 
Смедерево, Сремска Митровица, Суботица, Чачак и Шабац. 
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Сада гласи: 

Да понуђач располаже бензинским станицама (продајним местима), и то најмање једном 
бензинском станицом, са радним временом минимум радним данима од 07.00 до 20.00, на 

територији (+/- 35km) следећих градова: Баточина, Београд, Бор, Ваљево, Врање, Јагодина, 
Књажевац, Крушевац, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Ниш, Параћин, Пожаревац, Ужице, 
Смедерево, Сремска Митровица, Суботица, Чачак и Шабац. 

 
 
 
У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 1.2/2016-1747 остаје 
непромењена. 
 
Наручилац ће објавити пречишћени текст Конкурсне документације, у ком тексту ће видно 
обележити измене. 
 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 


